
XXXII. évfolyam.
A lap szellemi részére vonat- 
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l  s 
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Ttlsfsa szia 34.
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Et«Sütési Arak:
Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ......................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hlrdstéssk Istásyssas számíttatlak. 

Nyllttér pstttaara 50 inér.
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Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

A király hadparaucsa.
A hivatalos lap múlt vasárDapi száma 

a következő királyi kéziratot közli:
Kedves rokon Jenő főherceg ur!

Átadom Kedvességednek mai napról 
kelt Hadi- és Hajóhadparancsomat és Ön
nek, az Olaszország ellen harcoló hősök 
kipróbált vezetőjének, a hadidiszítményes 
1. osztályú katonai érdemkeresztet ado
mányozom

ügy, a mint Ön a legteljesebben be
igazolta azt a bizalmat, a mellyel Én 
mindama vitéz harcosok parancsnokságát 
az Öq kezébe tettem le, éppen úgy sike-! 
rült Önnek a maga részére alárendeltjei 
feltétlen odaadását biztosítania.

Az ily céltudatos vezetés s vele együtt 
a kiváló csapatok Isten segítségével kezes
kednek a végleges eredményért.

Most következik a hadi- és hajóhadpa
rancs, a mely igy hangzik :

Olaszország ellen harcoló Hadi- 
erőimhez !

Hetek óta álltok nehéz harcban Ti, a 
monarchia minden részéből származó Vité
zeim, a számban messze túlnyomó ellenség
gel Vezetők és minden rendlokozatu legény
ség, idős férfiak és ifjú harcosok vetélkednek 
a halált megvelő vitézségben. Bércek tetején, 
a nehezen járható Karsztvidéken és a ten
geren oly tetteket hajtotok végre, a melyek

FCuvkMitt:
M A R G IT A I  J Ó Z S E F .

méltók elődeitekhez, a kik az azonos ellen
ség ellen küzdöttek s azt legyőzték. Sem
mivé tettétek azt az ábrándját, hogy harcba 
vezetett tömegeivel könnyű szerrel fog sze
retett Hazánkba betörhetni.

Még kemény feladatok elölt álltok.
Ha azonban az ily kflünő, kiválóan 

vezetett csapatok, igaz lelkesedéstől eltöltve 
legjobb tulajdonságaikat vetik latba, akkor 
a legnehezebb feladatok is megoldhatók a 
Ti dicsőségtekre s a haza üdvére.

Hálával telt szívvel gondolok gyönyörű, 
fegyverrel vívott tetteitekre, csodálattal néz 
a Haza szárazföldön és tengeren egyaránt 
hős szülötteire, bizalomtelten tekint Reálok, 
a délnyugaton híven őrködő fiaira.

Kelt Bécsben, 1915. julius 29-én.
FERENC JÓZSEF s. k.

Az Isonzo-menti temető.
Az olaszok támadása Isonzo melletti 

frontunk ellen iszonyú katasztrófával vég
ződött. lrlózatlal értesültünk a hivatalos je
lentésekből, hogy százezer olasz esett Ca- 
dorna zsenialitásának áldozatául. Tíz napig 
tartott a vad birkózás. Azzal a kíméletet 
nem ösmerő nyers rendszerrel, melyet az 
oroszok a Kárpátoknál követtek, az embe
rek életét semmibe se vevő kockázással 
akarta Cadorna azt az első nagy sikert ki-1 
csikarni, melyet nemcsak személyes becs
vágya, de Sonnino és Salandra érdeke és 
nem utolsó sorban magának a királyságnak 
az érdeke is megkíván tőle.

KiftdA 4« UptuUfáoBM:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

De nem úgy történt, amint remélte. Tá
madása nem ért egy védtelen, a Szerbiában 
és Lengyelhonban folytatott ádáz harcok 
által elerőtlenített hadsereget, egy halálnak 
szánt államot, hanem oly népet, mely ép
pen Olaszország gálád árulásától felbőszítve 
tömör, szétbonthatatlan tömbbé gyúródott.

Az Olaszország elleni háborúban meg
elevenedett valami, amit legyűrni nem lehet. 
A népek forrongásában, a hatalom érvénye
sítésénél is jelentőség jut az erkölcsieégnek. 
Mindazokat a népeket, melyekről mostaná
ban a hazaszeretet és a hősiesség dicshim
nuszait zengik, nemcsak minket, magyaro
kat, hanem a monarchia összes népeit, sőt 
még azokat is, akik Viktor Emanuellel és 
Cadornával együtt Dante nyelvén beszélnek, 
— valamennyiöket hevíti a boszuvágy ama 
nép ellen, mely nemcsak minden idők leg- 
cudarabb árulását követte el, de ezt az áru
lást a szent cél idealizmusának akarja fel
tüntetni. S az a tudat, hogy vitéz katonáink 
az erkölcsiség és a becsületesség elöharcosai, 
egyre serkenti őket a legdicsőbb, legfénye
sebb hőstettekre. »Hegytetőkön, az uttalan 
Karsbvidéken és a tengeren oly tetteket 
hajtottatok végre, melyek méltóak elődeitek
hez, akik ugyanezt az ellenséget leküzdötték, 
legyőzték Rögeszméjét, hogy harcba vetett 
csapatainak tömegével könnyen betörhet sze
retett Hazánkba, megsemmisítettétek.« így 
szól az agg király katonafiaihoz, kik »hálált 
megvető bátorsággal« védik a haza földjét, 
a becsület érintheflenségét.

És az északi harctéren nem kieebb ví-

Tábortűznél.
Irta: Fenyves Dániel.

A nagy galíciai síkságra leszállt a csendes 
est. Enyhe szellő lengedezett s a csillagos éjben 
itt is, ott is felcsillant egy-eay piros szem : a tá
bortűz. —  Mintha, a szép Nagy-Magyar Alföldön 
a nyári éjszakákon lobogó, fényes pásztortűzek 
lennének. —  Pihenő hősök ülnek körülöttük, deli 
magyar katonák. Viharvert, sebhelyes arcukon 
meglátszik, hogy sok kemény csatában vettek már 
részt, sok nehéz ütközetben fényesen, bátran, ma
gyar fiúkhoz méltón állották meg helyüket. Lát
szik róluk, hogy nem pajtásuk a gyávaság. — A 
tűz körül folyik a szó az elhagyott otthonról, 
kedvesről, bánatos anyáról, hűséges feleségről és 
apró, gügyögő emberkékről. Egyik makrapipájából 
ereget bodor füstöt az égnek, talán haza gondol 
6 is. A másik háton fekve nézi a fényes csillago
kat, talán otthon is így ragyognak, t’án a babája 
szeme is így ragyogna rá, ha látná az ő deli ka
tonáját. Szerteszét kalandozik gondolatjuk dicső
séges nyert csatákról, eljövendő hősi küzdelmek
ről. Fel-felcsendül egy-egy szép, bánatos, mélabűs 
hazavágyó magyar nóta :

Az Alföldön messze fúj a szil.
Lassan susog a nyárfa levél.
Meghallom én mégis a hangját
Barna kis lány várja a párját.

Ne sírj barna kis lány, galambom !
Meghalok én itten, jól tudom.
Keress magadnak más szerető)
Én meg majd egy csendes temetőt.

Megcsillan a vén katonák szemében valami 
nedvesség, végigszántja orcájukat s lehull a földre, 
az igazgyöngy, a jó magyar szívnek, a szerető lé
leknek gyöngye, a gyémántracvogású könnycsepp. 
Búcsút vesznek még egyszer, talán már századik- 
szor a hűséges szeretőtől, aki messze a szép Al
föld, a dombos Dunántúl fehér falujában gondol 
arra a dali legényre aki tőle mérhetetlen távol 
dicsőén, hősiesen küzd a szentséges magyar lobogó 
alatt ezért a gyönyörű hazáért, a hűséges szere
tőért

De haliga'! Másfelől Í9 cseng szomorún, szív
hez szólón a nóta:

Valahol a Dráva partján susognak a fűzek,
Valahol a Dráva mentén pásztortűzek égnek.
Hej I ha én is odahaza, pásztortűznél ülnék,
Senkivel, még a királlyal, helyet nem cserélnék.

Hej! Istenem, csak mégegyszer láthatnám szép hazám, 
Csak mégegyszer nézhetném meg nádfödeles tanyám. 
Messze onnét, lengyel földben lesz majd az én sírom, 
Édes anyám, kedves rózsám megkérem ne sírjon.

A drávatnenti fiúk búcsúhangju t Mennyi vágy, 
mennyi bánat benne! Az édee jó  anya! Búcsúszó 
hozzá, talán az utolsó: ki tudja mit hoz a hol
nap? És a jó  anya, a kedve?, bizonyára nem 
fognak sírni! Elrejtik könyeiket, el fájdalmukat, 
hisz a szeretett fiú, a szprető hősi halált halt a 
hazáért,.........szent Magyarországért.

De hallatszik víg nóta is :

Megüzentem haza édes anyámnak.
Csináltasson szép ruhát a fiának !

Gallérjára bárom csillagot varrjon.
Haza megyek, nemsokára felhúzom.

A mellemen három vitézi érem.
Az hirdeti az én nagy vitézségem 
Hogyha kis falumban végig sétálok, 
Megfordulnak utánam a leányok.

Mennyi öröm, mennyi remény e dalban I 
Ha majd hazajő, nem lesz olyan legény, mint 

ő, hét falu határán. Meglátják itthon milyen vité
zek, hősök a magyar fiuk!

Lassan-lassan elül a nóta, kifogy a szó. Az 
öreg csontok szájából kifordul a pipa, elpihennek 
s nemsokára felhangzik a táborban az egészséges 
hortyogás. Alszik a tábor. Párnájuk az illatos, 
zöld, puha fű, takarójuk a csillagos ég. Álmaikban 
is otthon vannak gondoiataik, testük-lelkük, vagy 
álmodnak hősi viadalokról.........

Csend van ! A tüzek gyengén pislákolnak, a 
! parázs kihamvad, lassan kialszik az is. —  Az éj
ben csak az őrök egyhangú, vontatott kiáltása 
hallik, amint egymásnak felelgetnek. Vigyáznak 
éber szemmel a nyugvó táborra, de őrködik fejük 
felett az ezer csillagok mögül letekintő jó  Isten, 
ki nem hagyja veszni hős fiait.

Édes álmukat semmi nem zavarja, nyugod
tan alszanak, hogy kipihenvén fáradalmaikat, más
nap új erővel, friss kedvvel keressenek új dicső
séget, arassanak új diadalt, hogy itthon elmond
hassuk: »Minket senki le nem győz, mert vannak 
hőseink és velünk a magyarok jóságos, nagy Istene!«
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tézséggel harcoló katonáink irigylik bajtár
saikat, kik az lsonzo mentén és Dél-Tirol- 
ban eldönghetik a taljánt, sziklatöredékeket 
dobhatnak reájuk és fent, a magasban, ég 
felé nyúló bérceken zergevadászatot tarthat
nak a hűtlen árulókra.

Mennyire tokozódhatott még az irigy
ségük, amikor megtudták, minő temetőt ás
tak Dólen küzdő katonáink az olaszoknak! 
Amikor értesültek arról, hogy százezer el
lenség fekszik holtan vagy súlyosan meg
sebesülve a doberdoi fensikon! Az osztrák- 
magyar hadseregnek ez a fényes győzelme 
örökös szégyene az olasz hadvezéreknek.

Eljut-e a hire Itáliába is? Â ok, kik 
országukat a tönk szélére vezetik, gondos 
kodnak szégyenük leplezéséről. Ámde a szét 
gyent épp oly kevéssé lehet titkolni, min- 
a gondot, mindkettő utat tör magának még 
a kulcslyukon át is, s az az érzés, melyet 
nyíltan bevallani nem lehet, súlyosabban 
nyomja a kedélyt, mint a szabad szó.

Sohasem volt még lehetséges egy egész 
nemzetet szüntelenül megláncolva tartani. 
Máris keringenek hírek Olaszországban, — 
ellenörizhetlen szóbeszédek járnak szájról- 
szájra, amik kísértetiesen megnőnek és el
mérgesítik, izgatottá teszik az olasz nép 
hangulatát.

S ezeket a híreszteléseket nem tartják 
kósza híreknek, nem találnak azok ellen 
mondásra, nem lesznek megcáfolva. Mert 
— az olasz hadikölcsön kudarcának tanú
sága szerint — a nép nem rajong szenve
délyességgel, erős bizodalommal ezért a há
borúért, amelybe néhány önző, lelketlen po
litikai kalandor üres, nagyhangú frázis sza
valásával kényszerítette.

Félálmában megtévesztette magát az 
olasz nép az erősnek tartott kormányhata
lomtól, amely tényleg gyenge volt, de kirá
lyával együtt sohasem volt oly gyenge, mint 
a milyen most, a borzasztó isonzoi vereség 
utáji.

De fel fog ébredni. És az ébredés le
sújtó hatású lesz azokra, akik álnokul meg
szegve hüségesküjüket, csakis a hatalom 
megtarthatása kedvéért vitték a népet rom
lása felé.

Véres lesz a leszámolás, ha az olasz 
nép tudatára fog ébredni annak, mennyi 
emberáldozatba került hiszékenysége és bű
nös engedékenysége.

Még nem tartunk olt, — jól tudjuk. 
»Még kemény munka vár reátok! Ha azon
ban ilyen kiváló és küünöeu vezetett csa
patok, telve igaz lelkesedéssel, legjobb erői
ket vetik latba, akkor legyűrik a legsúlyo
sabb feladatokat is, — a magatok becsüle
tére, a Haza üdvére!« mondja a király had
sereg- és floltaparancsában.

És a mi dicső hadseregünk eleget fog 
tenni szeretett királya parancsának. Meg
törve, megalázva fog előtte porban heverni 
leggonoszabb ellensége: az olasz. S ekkor 
fog ütni a leszámolás órája. Abban az órá
ban, amelyben mi fogunk leszámolni az 
olasz néppel — ez a nép le fog számolni 
félrevezető vezéreivel!

A háború.
Az északi harctéren rohamosan folynak 

az események. Minden napnak megvan a 
maga nagyhorderejű eseménye, melyek nem
csak küzdő seregeink glóriáját növelik, de 
az orosz kolosszus leveretését is bizonyossá 
teszik. Ami még két hónappal ezelőtt szinte

álomszámba menő hihetetlen dolognak lát
szott, immár megvalósult: Lublin, Varsó, 
Iváogorod hős vitézeink keiéiben vannak. 
Az orosz jobbnak látta napokkal előbb Var
sóból lopva kivonulni és elmenekülni, mint
sem szembeszálni dicső katonáinkkal. Így 
nékünk fs kevesebb vérünkbe került ugyan 
ezeknek a fontos pozícióknak a birtokba vé
tele, viszont azonban az oroszok is szára
zon elvitték az irhájukat. Szóval az történt, 
amit Przemysl s Lembergnél láttunk: az 
oroszok mo3t is gyakoroltak magukat, ami- 

Iben már elismert mesterek — a visszavo- 
! nulásban.

Varsó 5-én esett el. Varsónál L pót ba
jor herceg hadsereg gyarapította eddigi ba*
! bérleveleinek a számát, mert habár Varsó 
I védőserege elvonult, mégis a visszavonulás 
biztosítására visszahagyott orosz csapatok 

.nagy ellenállást fejteitek ki, mg a vitéz 
bajorok Varsó erődvonalát áttörték. Ivango- 
rodnál keményebb küzdelmek folytak le. En
nek védelme is csak a kiürítés és menekü
lés biztosítása volt A vár körül folyt har
cokban különösen Kövess magyar tábornok 
tüntette ki magát, akinek erdélyi seregei ti- 
táni harcot folytaltak a vár védői ellen. 
Ivangorodot több napi csata után 6-án vet
ték be vitéz katonáink. A németek ezalatt 
Cbolmol, Wladimir-Wolinszkijt, Mitaut és 
Novoalexandriát is bevették.

Mostan ejtett foglyainkat a hadvezetőség 
még nem vette számba, de júliusi győzedel- 
meinket 127 ezer hadifogoly (köztük 527 
tiszt) s 16 ágyú és 202 géppuskából álló 
zsákmány hirdetik.

A nyugati harctéren kétségbeesett küz
delmek folynak az Argonokban s a Vogé- 
zekben. Jobbára helyiharcok ezek, melyek 
állójellegét csak az oroszok leveretése fogja 
megváltoztatni.

A Dardanelláknál még mindig dicsősé
gesen lobog a hős török büszke lobogója 
Az antant hiábavaló erőlködését most a se
regükben fellépett különféle betegségek is 
súlyosbítják. S ezért mindenképen azon van- 
vak, hogy a görögöket s a bolgárokat sem
legességükből kimozdítva, a győzelmet ezek 
segítségével a maguk részére biztosítsák. De 
ezek a kicsi államok, úgy látszik, tudatában 
vannak fontosságuknak s nem akarják az 
antánt részére a sült gesztenyét a parázsból 
kikaparni. A törökök Kaukázusban is győ
zelmesen harcolnak.

Az olasz harctér a múlt héten nem 
produkált újabb eseményeket. Az olaszok 
kezdetben pihentek, utóbb ismét vad táma
dásba mentek át s nemcsak Görz ellen is
mételték meg támadásaikat, de a tiroli s 
karintiai vonalokon is jelentkeztek ágyutű- 
zükkel s gyalogcsapataikkal. Az összes tá
madások azonban mint eddig, úgy most is 
kitűnő csapataink vitéz ellenállásában össze
omlottak.

A pápa pedig eközben a béke zászlaját 
kibontotta Persze, hogy mindenki óhajtja 
már a békét; de az akció ennek dacára 
minden kilátás nélkül való, mert senki vesz
tes lenni nem akar. S ezérl az őrületes em
berirtás csak tovább folyik — a végkime
rülésig. _______

K Ü L Ö N F É L É K .
—  A király születésnapja a harctéren.

Augusztus 18-ára, a koronás uralkodó szü
letésnapjára a Hndsegélyező Hivatal ajándé
kot akar küldeni a barrelére a katonáknak.

E nagyszabású terv megvalósítása nagy költ
ségekkel jár, s azért kéri ehhez a Hadse
gélyező Hivatal az áldozatkész közönség tá
mogatását is. Elsősorban pénzadományokra 
van szükség, hogy a Hadsegélyező Hivatal 
maga szerezhesse be a harctéren küzdő 
hőseinknek leginkább megfelelő ajándékokat. 
De a pénzadományokon kívül szívesen fo
gadnak: cigarettát, cigaretta-papírt, szivart, 
dohányt, szipkát, pipát, zsebkendőt, törülkö
zőt, kapcaruhát, szappant, gyertyát, népszerű 
olvasni való könyveket é9 füzeteket, továbbá 
csokoládéi, kekszet, citrom-savat, limonádé- 
pori, száj-harmonikát, stb. stb. Vidékről a 
posta portómentesen szállítja a Hadsegélyező 
Hivatalnak címzett csomagokat, ha a feladó 
ráírja: »Táborban lévő katonák részére szánt 
szeretetadomány!« Minthogy nagyon kevés 
idő áll rendelkezésre, sürgősen úgy adja 
mindenki ajándékait postára, hogy azok leg
később augusztus 8-ig Budapeslre érkezze
nek. A természetbeni adományok erre a címre 
küldendők: Hadsegélyező Hivatal, Budapest, 
IV. Váci-ufca 38. — A pénzküldemények 
pedig a Hadsegélyező Hivatal főpénztárához 
(Budapest, V., Országház) cimzendők. Tegyük 
fényessé a kedves olthontól távol érettünk 
küzdő hőseinknek e napot! Akiben érző 
magyar szív dobog, készséggel hozza meg 
áldozatát e nemes célra!

—  Signum laudis. Őfelsége a király 
Tomka Ferenc 20 honv. gy. ezr. főhadnagy
nak az ellenség előtt teljesített kitűnő szol
gálatainak legfelsőbb dicsérő elismerés nyil
vánította.

—  Pótvásár. A kereskedelemügyi m. 
kir. minister megengedte, hogy Muravid köz
ségben a f. évi május 25-ikére esett, de el
maradt országos állat- és kirakóvásár helyett 
f é. aug. hó 28-án pótvásár tartassák.

— Szerencsétlenség. Klinecz Márton 
drávaollári lakosnak Mátyás nevű, két és 
fél éves fia f. hó elsején az udvaron játék 
közben egy esővízzel telt meszes gödörbe 
esett és beleiuladt.

—  Adomány. Festetics Jenő gróf a 
Csáktornyái kér. nőegyletnek 80 К-t volt 
szíves adományozni; amiért az egyesület 
elnöksége hálás köszönetét mond.

—  Kinevezések. A vallás- és közokta
tásügyi m kir. miniszter Árvay Ignác kis- 
bucsai tanítót a muraszentkereszti, Bóna Jó
zsef muragárdonyi tanítót a jánosfalvai, Bu- 
day László barslédeci tanítót a galgóczi, Ko
vács Mihály máv. tanítót a muraszerdahelyi, 
Plander Boldizsár zalaszenlgyörgyi tanítót a 
drávaszentistváni áll. elemi népiskolához ren
des tanítóknak kinevezte.

—  Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Honfi Lőrinc zrí- 
nyifalvai áll. el. isk. tanítót a Csáktornyái 
áll. iskolához áthelyezte.

— Kérelem. A helybeli áll. polgári is
kolában elhelyezett katonai kórház gond
noksága azon kérelemmel fordul háziasszo
nyainkhoz hogy az üres koczkaczukor do
bozokat ott leadni szíveskedjenek.

—  Fölvétel a budapesti Biréi Interná
tusba. A Birói Internátusba fölvétetnek az 
1915 — 16 iskolai évre egyetemi hallgatókon 
kívül V—VIII. osztályú középiskolai tanulók 
is, akik tanulmányaikat a budai főgimná
ziumban, főreáliskolában avagy felsőkeres
kedelmi iskolában akarják végezni. Ellátási 
díj egy iskolai évre 950 korona. Ezért az 
összegért nemcsak teljes ellátást és lakást 
ad, hanem egyúttal a német, francia és an-
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goi nyelvtanítást is nyújtja. Fölvétetnek oly 
fiák is, kiknek szülői az Országos Biröi és 
Ügyészi Egyesület kötelékébe nem tartoznak. 
Prospektust 'küld intézet: L, Rálh György* 
utca 20.

—  A 37 ét 38 éve« B. osztályú nép* 
félkelők behívása. Honvédelmi miniszteri 
rendelet jeleni meg, mely elrendeli, hogy az 
1876 és 1877 évben, valamint az 1890—1878 
évben született továbbá az 1892—1894 év
ben született népfölkelésre kötelezettek, akik 
a népfölkelési bemutató szemlén, utóbemu
tató, vagy pótszemléken fegyveres szolgálatra 
alkalmasnak találtattak, f. évi augusztus 16-án 
— ha névszerint felmentve nincsenek, — 
katonai szolgálatra bevonulni tartoznak. — 
Az itt vázolt behívá9i rendeletben közöltek 
szerint tehát a 37—42 éves besorozott B. 
osztályú népfölkelők közül az első Rét év
folyamot, 37 és 38 éveseket behívták ka
tonai szolgálatra. A legöregebb regruták kö
zül négy évfolyamot, a 39—42 éveseket 
tehát még civilben hagyták.

—  Az uj tanév. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter most leiratot inté
zett az ország összes középiskoláihoz é9 
tudatta velük, hogy a szeptemberben meg
kezdődő uj tanévben a múlt tanév elején 
kiadott utasítások értelmében mindenütt az 
eddigi ideiglenes helyiségekben rendelkezésre 
álló tanerők maximális óraszámmal való 
igénybevétele mellett, a múlt tanévben tör
tént módon kezdjék meg a tanítást, mert a 
mai helyzet lényeges változtatásokat előre
látható időn belül nem enged.

—  Tudakozódás hadifoglyok után. A 
Budapesti Tudósító jelenti: A legutóbbi idők
ben egyes lapokban félreértésre alkalmat 
adó közlemények jelentek meg a hadifog
lyok holléte után való tudakozódás módjá
ról. A Hadifoglyokat Tudósító é9 Gyámolító 
Hivatal ismételten figyelmébe ajánlja a kö
zönségnek, hogy a magyar honosságú hadi
foglyok holléte után mindig a Hadifoglyokat 
Gyámolító és Tudósító Hivatalnál (Budapest, 
IX., Üllői-ut 1.) kel! érdeklődni, mert a bécsi 
Gemeinsames Zentralnachweisbureau csakis 
az osztrák honosságú hadifoglyokról ad ér
tesítést.

—  Rendeletek a moratórium körül. A
hivatalos lap múlt heti száma négy igazság
ügyminiszteri rendeletet közöl, mely a mo- 
ratórium-oldó kormányrendelettel kapcsola
tos és szükségessé vált intézkedéseket tar
talmaz. Az igazságügyminiszter főbb rendel
kezései a következők: Az első rendelet meg
állapítja, hogy a bíróságnak joga van a tel
jesítési határidőt, vagyis a tartozás megfize 
télének időpontját kitolni, legföljebb azon
ban három hónappal. Ez a bírói rendelkezés 
csak méltányos esetben történhetik, a mél
tányosságra való jogosultságát lehetőleg ha
tósági bizonyttványnyal igazolni kell. A má
sodik rendelet a végrehajtásokról és árve
résekről intézkedik. A bíróságnak joga van 
a végrehajtást is méltányossági okokból fel
függeszteni. Árverést ne rendeljen el ingóra 
a bíróság akkor, ha az árveréstől kellő ered
ményt nem várhat. Szabályozza a rendelet 
az ingatlanárverés lehetőségeit. A külföldi 
bíróságok végrehajtási megkereséseire vonat
kozólag külön rendelkezik a miniszter, ter
mészetesen a belföldi szempontok figyelem- 
bevételével. A harmadik rendelet a csődel
járásról szól és továbbra is megállapítja, 
hogy hitelező kérelmére csődnyítást elren
delni nem lehet. A negyedik rendeletben 
közzé tett vegyes és zárórendelkezések nem

tartalmaznak különös intézkedést. A rende
let már a mai napon életbelépett.

—  Rendelet a középiskolákra vonatke 
zólag. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1915/1916. iskolaévre, érdekes és neve 
zetes újítást léptet életbe a középiskolákban.
A miniszter a honvédelem fokozódó követel
ményeire való tekintettel kívánatosnak tartja, 
hogy az ifjúság a hadköteles kor előtt bizo
nyos katonai kiképzésben részesüljön. Egye
lőre csupán kísérletről van szó, amelynek 
kialakuló tanulságai alapján a katonai gya
korlatokat végleg beilesztik a középiskolai 
tanítás keretébe. A katonás nevelés módját 
a rendelet részben a rendes tornaórákon, 
részben a játékdélutánokon és a kirándulá
sokkal kapcsolatban akarja megoldani. A 
vezetéssel elsőbben az intézetek tornataná
rait és tanári testület katonai szolgálatot 
teljesített tagjait kívánja megbízni a minisz
ter és csak amennyiben ilyenek nem vol
nának, a tényleges szolgálatra igénybe nem 
vett, nyugalmazott, vagy tartalékos katona
tisztek teljesítik ezt a feladatot.

— Dr. Richter féle Anker Liniment. Capeici 
eompos. Ez a szer az Anker-Pain-Expeller pótlá
sára szolgál, rendkívül bevált háziszer, amelyet 
mind fájdalomcsillapító bedörzsölés köszvény, rheu- 
matikus fájdalmaknál meghűlésnél, megbénulásnál, 
Ischiasnál stb. a legjobb eredménynyel alkalmaz
nak. Az Anker-Liniment nagy elterjedettsége a 
legjobb bizonyítéka ezen szer kitűnőségének, s 
egy házban sem szabad hiányoznia. Ezen szer 
különösen olyan egyéneknek ajánlatos, akik sokat 
tartózkodnak a szabadban akik gyakori időválto
zásnak és igy könnyen meghűlésnek vannak ki
téve, igy például katonák, gazdászok, erdészek, 
vadászok, földmivesek, halászok, hajósok, kivándor
lók stb. és azonkívül turistáknak megerőltető tú
rák előtt és után, egyáltalában mindenféle utazó 
egyéneknek, mert ez a szer gyors és biztos segít
séget nyújt. A harctéren levő katonák számára 
egyáltalában nélkülözhetetlen. Tábori levélben 
könnyen küldhető. Kapható gyógyszertárakban,! 
vagy közvetlen Dr. Richter »Zum Goldenen Löwen« : 
cimü gyógyszertárától. Prág, I., Elisabetstrasse 5. j 
Szétküldés naponta.

—  Az eddigi hadviselés eredménye. A
berlini lapok vasárnapi számaikban a had- 
vezetőségek hivatalos jelentéseinek alapján 
a háború egyéves fordulójának alkalmából | 
megállapítják Németország, Magyarország és 
Auszlria eddigi eredményeit. Az érdekes ősz- 
szegezés, melyben nincsen belefoglalva a né
met, magyar és osztrák hadvezetőség au
gusztus 1-én kiadott júliusi fogoly- és zsák
mánykimutatása, igy fest: 1. A kettős szö
vetség a háború első évében elfoglalt Bel
giumból 29000 négyzetkilométer területet, 
Franciaországból 21000 négyzetkilométert, 
Oroszországból 130 000 négyzetkilométert; 
összesen 180.000 négyzetkilométert. (Ezzel 
szemben az ellenség elfoglalt Elszászból 
1050 négyzetkilométert, Galíciából 10.000 
négyzetkilométert, összesen Németország Ma 
gyarország és Auszlria területéből 11.050 
négyzetkilométert.) II. A háború első évének 
végén, a júliusi kimutatást bele nem szá
mítva. Németországnak van 1,058.869 hadi
foglya, Ausztria és Magyarországnak 636 534 
hadifoglya, a kettős szövetségnek együtt ösz- 
sze&en 1,695.400 hadifoglya. Ebből orosz 
hadifogoly van Németország területén 5600 
tiszt és 720 000 főnyi legénység. Magyaror
szág és Ausztria területén 3190 tiszt és 
610.000 főnyi legénység Az orosz hadifog
lyok száma összesen 8790 tiszt és 1,330 000 
altiszt és legénység. III. Junius g német gyűj
tőhelyeken elhelyeztek 5834 zsákmányolt 
ágyút és 1556 zsákmányolt gépfegyvert. (Az 
elfoglalt ágyuk és gépfegyverek nagy részét

a csapatoknál hagyták és használják as el* 
lenség ellen. Teljesen pontos számadat esért 
nem áll rendelkezésre.) A zsákmányolt ágyak 
száma mindenesetre 7000 és 8000 között 
van, a gépfegyverekké pedig 2000 és 3000 
között.

— A portómentei levelezótról. A Vörös
kereszt Egyesület nemzetközi bizottsága fi
gyelmezteti a közönséget, hogy a genfi hadi
foglyokat gyámolító nemzetközi ügynökség 
csak kivételes és különös esetekben közve
tít magánleveleket Olaszországból Ausztria- 
Magyarországba és Németországba vagy meg
fordítva és csak akkor, ha nemzetközi vá
laszbélyeget csatolnak a levélhez, minthogy 
portómentességet csak a hadifogoly-szolgálat 
élvez.

— Jó ötlet ezekben a drága időkben, ba 
frissítő, jóizü és szomjúságot oltó házi italokat 
csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi 
italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet. 
Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve 
К 4.50 utánvéttel, ö t  adagnál egyet ingyen hozzá
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn 
618 sz. Morvaország).

— A ruhatetü ellen. A Hadsegélyző 
Hivatal pályázatot hirdet oly vegyiszer elő
állítására, a melylyel az alsó- és felső-ru
házat impregnálva, kellő védelmet nyújt a 
ruhatelü ellen. A szer olyan legyen, hogy 
az ember szervezetére ne gyakoroljon kár
tékony hatást és a ruházat tartósságát ne 
rontsa. A pályadíj ezer korona. A pályázat 
augusztus 20-ig nyújtható be a Hadsegélyző 
Hivatalhoz, Budapest, képviselőházi épület

— Hadi adományok. A vöröskereszt
Csáktornyái üdítő állomására elhelyezett per
selyekbe augusztus 1-ig 221.62 К folyt be; 
az üdítő állomás részére Németh Paula 6 1. 
tejet s Tkalcsecz Pálné 1 kosár körtét ado
mányozott. — A vöröskereszt Csáktornyái 
fiókja javára adott Szivoncsik Antal és Szé
kely Ferenc 50—50, Friedrich Emilia 16, 
Boleratzky Gyűláné, Sleinberger Ferencné, 
Mayer Károiyné, dr. Wolí Béláné 10—10 
és Lobi Rezső és Heilig József együtt 11 
koronát; továbbá a kórháznak ajándékozott 
25 db. liba megváltási áru fejében 75 K-t 
s Székely Ferenc 58 db. Zsófia gyermekkór
ház sorsjegyet á 1 К értékben Mely ado
mányokért az elnökségek hálás köszönetü- 
ket tolmácsolják.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó moziban a mai előadások programja 
a következő: Lusitaeia, (aktuális felvétel); 
A fekete álom, (dráma 3 íelvonásban). Fő
szereplők : Ásta Nielsen és Valdemar Psi- 
lander! A papucshős, (vígjáték 2 felv).

— Újra megnyílt a táboriposta. F. évi 
julius hó 22 tői kezdve a táborba küldemé
nyek ismét küldhetők, de egyelőre kizárólag 
csak a következő táboriposlákhoz: 9, 10, 11,
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Sve poSiljke, kaj se tide zadr- 
faja novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
к nj liar a S tra u sz  S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poäiljaju.

MEDJIMIIRIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazebi druitveni, znanstveni i povuCIJIvi Hat za púk

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to: svaku nedelju.

Predplataa oí na |e:
Na celo leto........8 kor.
Na pol leta . . . .  4 kor
Na őetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obnane se poleg pogodbe I fát 
raöunaju.

Lublin i Ivangorod smo zawzeli.
Devet dni trajuca bitka i 100 jezer mrtvih i oranjenih 
taljanov. - Proganjamo dalje ruse. - Velika bitka od Görza 
do Adria mórja. - Vilma kraljica bude posrednik mira. 
Pustolovina vu Mitau. - Bologna je jeden veliki Spital.

Bejziju rusi i vu Kaukazusu. - Körner ezredes.

Kai; stojino na bojttom poljn?
(M. J.) Nádi i nemdki Seregi su vu 

prodlim tijednu opet s velikom silóm na- 
valjivali na ruse i vu bitkih prisilili nje, da 
svoje vojske dalje vu Rusku potegneju. 
Vezda lak stoji stvar, da rusi od Lemberga 
prama izhodu imaju od Galicije jeden mali 
falat zemlje vu svojih rukah, ali proti tomu 
mi i nemei smo od njega sedemput vide 
odzeli. Od ruskoga iztoCnoga mórja do Ga
licije dr2iju vu nadih i nemdkih rukah ve
liki falat Ruske zemlje, gde su jód pred 
4 mesecih rusi bili gospoda. Vu ovimi od- 
zetimi zemljami nádi vojniki i Cinovniki 
paziju na red ; sudi, 2eljeznice, podte, dkole 
i 1. d. su sve vu nadimi rukami. Najzad 
njiC smo Lublin zvanog velikoga varada 
prevzeli i s tem znamenite i va2ne 2eljez- 
nice dobili vu nade ruke.

Vezda, gda öve rede pidemo, nemdki i 
nádi deregi pri Ivangorod zvanim festungu 
stojiju Ov festung je vre obkoljen, veliki 
mo2ari i dluki vre rudiju i podiraju njihove 
debele sténe i jaké dance, рак budemo za 
par dnevov vre iz telegramah Citati mogli, 
da je festuug Ivangorod opal. Med tem se 
veliki nemdki i nadi deregi pribli2uju prama 
Vardovi, da ju obkoliju. Na pol je vre ob
koljen ov glavni varad Rusko-Poljske zemlje. 
MoguCe, da budu ju rusi bez bitke nam 
prepustili, ar su ruski deregi prisiljeni s 
hitroCem retirirati, ako neCeju, da jim célú 
vojsku obkoliju.

S jednom réCjom velika dugovanja se 
pripeCaju na ruskoj zemlji, (ak da se ufati 
more, da bude rus na skoro Cisto vunidCen. 
Ruske novine su vre poCele od mira pisati, 
kaj je dobro znamenje.

Dok nade Cete s nemdkimi deregi skupa 
podjednom bijeju ruske derege, do ti Cas 
nade druge Cete talijane navuCavaju na 
podlenje i na vérnost.

Vu prodlim lijednu su tali jani neizmer- 
no jako biti bili pri Isonzo zvanom mestu, 
ne dalko od Görza. Od 19 ga juliuda do 
26-ga, tak 10 dni diigo je ovdi boj trajal

Vu ovih deset duevov su talijani stojezer 
vojnikov izgubili.

Gda se je boj 23 ga majuda s tal'ja- 
nőm poCel, ovi su v dilj kre nade gramce 
vdrti hoteli vu nade zemlje, как su rusi 
pri Karpatskih planinah napravili. Ali za 
kratko vréme su talijani previdli, da prek 
nadih granicab nigdar nebudu mogli dojti 
zbog visokih planinah i zbog na planinah 
stojeCih nadih festungov.

Zbog toga su talijani veliku vojsku 
skupljaii prama Görzu, gde su menjdi bregi. 
Cilj jim je bil, da prevzemeju Görza, onda 
pak Trsta.

Tristojezer vojnikov su ovdi skupljaii 
i vnogo stotin dtukov sim dopeljali, pak 
izrekli, da kolikogoder vojnikov bude kod- 
talo, moraju prevzeti Görza i Trsta. Gda su 
vre sve pripravili, onda su poCeli sa svo- 
jimi kánoni strélati na nade dance. Deset 
dni i vnoCi su neprestalno strélati talijani, 
da nade dance porudiju i onda svoje derege 
pustili nad nade vojnike. Niti nadi nisu he 
njali, nego drapnele i gránáté strélali na 
talijane i njih blizo svojib dancenih jarkih 
pustili, pak onda iz evojih madin-pudkah i 
prostih pudkab na talijanske Cete strélali, a 
nazadnje vun skoCili iz svojih jarkah, pak 
s bajoneti, s no2i, lopatami, pa kamenji 
klali talijane.

Magjarski, pak horvatski honvédi, ti- 
rolci, pak bodnjaki, tak takaj cesarski i vus 
tadki (népfelkelő) regimenti su tu dokazali, 
kaj je vite2lvo i как je treba domovinu 
braniti. Kakti muhe su kapali talijani.

Sedmi i osmi den se je vre vidlo, da 
budu talijani bitku izgubili. Deveti den su 
vre poCeli talijani retirirati a deseti den 
bez pameti poCeli be2ati. Da si 2ivot obra- 
niju s be2anjem, odhitili su od sebe svoje 
pudke, torbe, kepenjke, pak mali talijani 
noge pobrali i ostavili mesto boja, gde je 
vnogo jezer svojih mrtvih i oranjenih voj
nikov le2alo.

Ova bitka je talijanu stojezer vojnikov 
kodtalo, a pred nekolikimi tijedni su takaj 
na tem mestu 80 jezer vojnikov izgubili.

Talijani su holeli pofcazati svojimi savezniki, 
da budu nas prevladali, pak su svoje naj- 
boljde vojnike pustili ovdi vu bitke. Ali 
dostigla jih je bo2ja kadtiga zbog njihove 
nevernosti, nad kojom se vezda imaju vréme 
premidljavati, kajti su se nazaj potegnuli, 
da svoje reztepene regimente nekak skup 
pobereju

Njegvo VeliCanstvo nad kralj je jeden 
lépi spis postal к nadoj proti talijanu vo- 
jujuCoj vojski. vu kojem se zahvali za nji- 
hovo veliko vite2tvo.

Rimski otec papa je svakomu vladaru 
list postal, vu kojem prosi, da bi se tabor 
dovrdil i s Cim predi obei mir nastal.

S rusila se druga talijanska 
oftenziva.

Fred talijanskim boju, beCki talijanski 
attadé javil je svojemu kormanu, da monarc- 
hije derega Su rusi veC tak rezrédili, da se 
nebude mogel braniti proti jod jednomu 
neprijatelju i talijanom sveskup to bude 
posel, da jeden soldaCki dpancir napraviju. 
Taki prve dane, kad su nas tak kriviCno 
izdali, mogli su videti, da ova prijava pro- 
grédna je. Na célim frontu gde su samu 
probali prék vdrti, s kervavorn glavum su 
nazat od bej2ali. Nikaj je talijanom né bilo 
drago, niti milo, зато da bi bili nadega 
fronta predrli. Od majuda dvajsti tretjega 
dvé strahovitne offenzive su odredili talijani. 
Pervic na onu mintu su dteli nadega fronta 
predrti, как su nadi pri Gorlici ruskoga. Na 
jednim punktu su nastavili dvajstiosem 
centitneterne dtuke i na stotine madinpudkih. 
Vu prvu Iiniju su poslali svoju najboldu 
soldaCiju i tak su sigurni bili, da svoj cilj 
postigneju da su i Viktor Emanuel kralja 
pozvali, da vidi как bude se to sgodilo.

Navaljanje talijanov za nekoliko danov 
strahovitnem s gubiCkom se je zakljuCilo, 
popriliki s gubili su Celerdeset hiljada Ijudst- 
va. Veliki strab je nastal vu Talijanskim i 
Cadorna vodja hitro je spremenil regimente



»MEDJIMURJE broj 32.i drugo offenzivu odredil. Juliuäa petnajs- toga sa se poCeli taüjani spravlati görzku i doberdói bitku. Za nekoji dán kánonén su veC 2arko poCeli strölati naäe pozicije, juliuäa devetnajstoga pak je Cadorna odredil obcinitu äturmu. Sturma pak je i sad, как i pervic iöla na görzki most, proti Sdrassi- ni, Polazzi, Redipubliji, Vermegliani, Sezi i doberdoi bregu Deset danov neprestalno su vdirali taüjani, predrti su Steii naäega fronta, da si odpreju put vu Trieszt na kojega tak äteCiju. Höfer naä general za par danov je veC javil, da talijanska offenziva opet se je jako sramotno dovräila. Sad su taüjani med morjom i Monte Sabotinom na trideset ki- lometrov äiroki liniji naj menje iz sedem- najst peäickih regimentov i vno2inah gar- diskih divizijah sedem vojnih sborov tirali vu segurno smrt. RéC je bila, da kuliko gud krvi эе bude preljalo, cilja moraju роэ- tiCi, tojest naäu liniju predrti. Predrti pak su Síeli ili pri Görzu ili pak pri Sdradus- sini Pred dvanajstemi dani se je poCela strahovitna bitka, kakvo vu ovim bojnim vremenu joá niSCi né je videl, barem su velike i jako kervave bitke bile veC. Tali- jani po strahovitnim kanonskim ognju isii su na äturmu, ali naäi su je nazat sbili. Opet célé vure su padali veliki granetlini na naäe pozicije, opet su na äturmu iäli, ali naäi opet эй je nazat pretiraliTakodjer strahoviten sgubiCek su imali taüjani pri Sagradi, gde su skorom predrli liniju. Pet danov je trajala strahovitna borba i onda je veC bilo videti, da su taüjani vpeäali. Drugi dan je Höfer javil, da talija ne na céii liniji su sbili i naäi slavni äeregi joä tarn stojiju, gde su i od poCetka boja pred dvemi meseci.Taüjani, как to sluábeno javiju, öve dane prék sto jezer ljudstva su sgubili. Dobro véli Höfer. da samo hiátorija bude previdla i znala, kaj su naäi öve dane napraviü. Hasp,i nam joä i to, da sinu tak grozno preobladali talijane, da vidiju balkanske dríave, da né зато na ruskim bojnom polju, neg i ná talijan9kim hrabro vojuje- mo i neprijatelje preobladamo i potuCemo.Né эато na Isonzo liniji smo tak vi* teíki vojuvali proti triput-Cetiriput jakáemo neprijatelju, neg i na morju su naáe ladje bravurno se sponaáale. Vu jednim tijedno dvaput su naSe ladje bombardirale talijans- ke varaáe i 2eljeznice. Pred áestemi dani na stoäestdeset kilometrov dugi liniji su naáe ladje bombardirale ishodno Talijansku i na ovi liniji le2eCe 2eljeznice. Vu ovim vremenu talijansku flottu, koja je od poCetka boja kricala, da ovak i ónak bude s nami sveräila, néje bilo moéi nigdi videti, jerbo néje ufala se pokazati. Talijanska flotta veC dobro pózna naäe pod vodom plivajuCe ladje, kője su jedno najvekäu francuzko taborsku, dvé najvek^e talijanske taborske i jedno talijansko pod vodom plivajuCu ladju potopile. Naprotivno pak talijanska flotta vu naäoj joä nikakov kvar néje nap- ravila.ávajcerske novine piäeju. da vu zad njim bombardiranju vu Veneziji veliki kvar su naäe ladje napravile. Viäe palaCih je od bombih plamnulo, jeden veliki 2eljezni most se je zruäil i sto petdesetCetiri osobah je rnrtvih ostalo po vulicah. Kad su naáe ladje poCele bombardirati Veneziju, veliki strah i pánik je naslal vu varaäu i lo je zrok tómű, da je tu! ко ljudstva mrtvoga ostalo '

Csáktornya, 1915 augustuäa 8-ga. Na dalje pak piäeju, da monarchije flottu talijani nebudu mogli preobladali, jerbo ta- tijani ravno naj novede i naj modernedé ladje su veC sgubili, monarchia pak joá niti jedno.Dakle taüjani se veC svega onoga v2i- vaju, kaj su si tak jako 2elili. PraviCen je Bog i on svakomu naplati. Naplatil je veC i joä bude i talijanom.
Vezda morarao najbolje áparati.Ako onomu veümo, da naj äpara, koj skorom nikaj néma, skorom tüliko zlame- nuje, как dabi takvo mu rekli koj gladuje, da joá menje naj jé.Ali denee vu 2etvi i kad svagdaánji kruh nuter spravlamo, Cisto drugaC glasi óva opomena. Hvala Bogu imaü smo kaj 2eti i hvala Bogu imamo kaj pospraviti. Dakle denes, tojest öve dane moramo ápa- rati, doklam imamo nekaj. Bormeä lanjsko leto, kad ie tak zloCesta letina bila, dobro je bilo, da паз je naá poglaviti kormán opominai i vodil nas je, как moramo 2i- veti i áparati, jerbo za ovo vréme, vu ovim bojnim vremenu, né smu mi к tomu se mogli taki prevCiti, jerbo né smo к tomu vuéni bili. 1 barem né je to Cisto slehka iálo, itak smo pre2iveli jedno takvo leto, kakve se nam nedaj Bog tak fletno vóekati, niti nam, niti pak naäi deci.Denes smo Cisto vu drugim po!o2aju, ali zato niti denes se nesmemo svrho oni deset zapovedih spozabiti, kője smo tuliko* put Culi vu ovim bojnim vremeno i ko- jim je itak zadnja réC : áparati moramo!Vu 2iviäu i vu krmi morebiti nebude- mo morali ŝ radati, itak zato sve si moramo za vezda premieüti, kad joä kose 2vind- jaju i maáine berniju.Denes si to sve moramo premisliti, kad joá strahoviten boj traja i kad smo joá na serdin boja, jerbo vu gospodarstvenih posli Cisto smo sami ostali i nemoremo se od nikud nikakve pomoCi nadjati. Sami smo i sami bomu ostali. Dakle áparati moramo s onim, kaj nam je Bog dal, da nebudemo vu nikakvi sili. Sad si moramo pribaviti sve, kaj nam je potrébno.Mi vu 2itko imamo célo jakost, 2itkom kupimo i naplatimo sve. Zitek nam je pe- nez. Zitek .je poljodelavco fillér, koruna, cekin. Dakle 2ifkom moramo áparati ravno tak, как sgotovami penezi. Denes kad 2itek tak dobro céno ima, moramo si preraCu- nati, kaj sve budemo potrébni dojduCe lelő. Zaljudec potrebuje svoje i mi то moramo dati, im veC stara poslovica veü, gde je Saljudec prazen, tam célo télo nemore nikaj. Opet nesmemo зато ravno na 2alju* dec posluáati i sve, kaj smo preskrbeli nje- mo porinuti.Ako se od äparanja spominamo, nesmemo se spozabiti svrho marhe. Marho ravno lak moramo s der2ati, как i sami sebi. DrugoC pak nesmemo ju potepsti, barem kakvo gud céno ima. Koj sad pote- pe, sproda domaCu 2ivinu, samo s bog toga, jerbo dobro cénu ima, on se jako bude vkanil. Vkanil pak se bude s bog toga, jerbo potlam lehko za nikakve peneze ne- bude mogel nikaj kupiti, itala mu prazna ostane i poleg toga célo gospodarstvo mu zaspi.Vu ovim boinim vremenu tulikoput smo veC opominali naáe Citatelje, da naj áparaju, da lehko veC su se toga navolili.

Ali nikaj ne äkodi. Va2no je to, da smo minuCu boj no leto nekak pretiveli. To je glavno! Jedno pak je to, da nam teäko jo to dopovedati, как i zakaj moramo áparati. Isto vu mirnim vremenu néje smeti puno hombáré pofratiti, joä menje pak je smeti vu ovim kritiCnim vremenu. Denes jedno zrno néje smeti vu smetje hititi.Sad moramo áparati, kad imamo svega, ako hoCemo, da nam i na dalje ostane, i da opet jedno leto tak pre2ivimo, как smo i minuCu. Ako äparali budemo i nadalje svega za dosta budemo imali.
Jedna bitka pri Isodzo vodi.Jeden sóidat od Isonzo fronta poslal je ovaj list:Naäe postajaliäCe dalko napré je bito porijeno tak, da negdi smo samo tristo ko- rakov dalko bili od talijanov. Naäa kompánia je rr.orala zader2ati neprijatelja i poleg toga na naäu kompaniju su vdirali talijani najbolje, ali mi smo je navék 2arko nazat sbili. Jeden za drugim je doäla ätur- ma, mi smo se tak der2ali, da su talijani navék kervavo biti bili. Dan, na dan su talijani velike sgubiCke imeli i po Isonzo vodi nezmerno rnrtvih talijanov je plavalo. Kad smo jedno julro opet kervavo napo- kali talijane i sad smo se äteli malo poCi- vati, doäel je glas, da neprijatelj pri Sag- rado prék vode je doáel. Né smo imeli vremena nikaj dugó ápekulérati. Leteli smo na poldrugi kilometer dalko stojeCemo mostu, gde je na kompaniu takov ogenj curel, как tuCa. Ali mi barem 9u talijanske puáke i átuki tak prasfeali, как stréle, itak smo od- mah na äturmu iäli. Talijani slovenski i talijanski su kriCali prék к nam.— Denite dőli ori.2je ! Dajte se prék !To nas je joá bolje rezsrdilo. Za ne- koju minuto joá jedna kompanija je doäla nam na potnoC i sbili smo talijane i sto- petdeset smu njih zarobili. Zatem su naäu kompaniju vu rezervo deli. Juniuáa 23-ga opet su nas vu ogenj komandérali. Popol- dan ob tretji vuri próbál je neprijatelj prék vode vdrti. Za kratko vréme Crna je bila voda, tuliko pontonov su spustili talijani na vodu, da mosta napraviju. Druge Cete pak su na splavi ili pak plivajuC átele prék doj!i. Так su cureli dőli talijani, как muhe od naáih kugljih i za kratko vréme puna je bila voda smrtvemi talijani. Neprijatelj né se je vnogo staral stak velikimi sgubic- kom. Opet friäke i Iriäke Cete je poáilal vu ogenj. Do trdoga veCera je trajala bitka i na zadnje né smo mogli prekraCiti, da neprijatelj pri Sagrado nebi na jeden otok doáel.Dobili smo zapoved, da se nazat po- tegnemo, ali né za to, da bi nas ueprijatelj bil pretiral, neg za to, da ga na otok do- bimo i jedna skrita baterija sprestréla pontoné i da tam ostajuCemi onda sveräimo. Так se je i pripetilo. Kak se je neprijatelj na otoku skupljati poCel, preströlali smo pontoné i napravlenoga mosta poruäili. Za tem pak strahoviten ogenj smo dali na otok. Strahovitno je bilo gledali, kad su granetlini i ärapnelli med talijanske Cete poCeli cureti. Na drugo stran vode niti jeden je nö viäel nazat odiäel. VnoCi ob deseti vure konec je bit bitki, ätuki su vtihnuli i mi smo na poCinek iäli. Ov dan strahovitno 2etvu je iméla smrt.



NaSe éete opet au avoje pozioje za- 
dermale i opet au ae navéili talijani, как 
treba magjarske honvédé i gardiate poStu- 
vati. Talijanaki Sereg denea ravno tam atoji, 
gde je i pred tremi meaeci atal, niti jeden 
koraéaj né je napré doSel. Dobro je rekel 
Boroevica general, jeden naS izversten vodja:

— Deeet tijednov ama vu ognju а 
talijani, ali do zadnjega tak budemo sder- 
tali, как amo i od poéetka.

Drugi dán jeden talijanaki aeroplan je 
doletel, da poidée gde i как etojiju naSe 
éete. Na jednim bregu akritoga Stuka amo 
imali i ov je tak dobro atrélal na aerop
lan, da ga je na tretjiput trotil. Aeroplan 
je doli opal i dva talijanaki zrakoplivci 
mrtvi su ostali na lice meata.

Talijani i potiam au probali joS viSe- 
put prék vode dojti, ali véé au né tak si- 
üli, как od kraja. Razmi se, da mi odmah 
emu tam bili, gde su talijani prék Steli dojti. 
Mi amo hvala Bogu vu lak dobrih pozici- 
jah, da neprijatelj nigdar nebude mogel nas 
odonut pretirati, pák makar joS stoput tu- 
liko Ijudatva bude na to alduval, как je 
do vezda. _______

Eak smo ulazili vu Lublin.
AugustuSa prvoga doSel je telegram, 

da naSi i nemSki Seregi zadobili su Lublina, 
jeden naj lépői i naj vredneSi ruski varas 
Mackensen geherala Sereg med Visztula i 
Bug vodami predral je rusko liniju i stém 
je neprijatelj na célim frontu poCel spraz- 
niti pozicije i poCel je céli ruski Sereg na- 
zat retirérati, razmi se da po ruski navadi, 
kaj je btlo moCi vuniStiti, hi2e, 2<tka i t. d. 
eve je vuniStil, sve je vu jednim plamnu 
bilo i samo onda je ostavil varasa.

Pri Kovali na deset kilometrov dugi 
liniji naS Sereg je vdrl med ruske Sáncé i 
ruse su odonut na sever pretirali. Potiam 
je javil Höfer, da prvoga kad su vu Lub 
linu poldan odzvonili, naSi kojeniki ulazili 
au vu Lublin.

Lublin sedemdeset jezer stanovmka 
ima, naj va2neSi trgovaőki varas, jerbo ovdi 
se sve 2eljeznice zideju. Lublin pri Bystrica 
vodi Ie2i, poleg ivangorod-cholmi 2eljeznice. 
Odovut vodiju 2eljeznice vu VarSovu i profi 
Szentpétervaru. Od öve 2eljeznice na ishod 
od Krasznosztarva, do Chiliéiig veC как na 
dvajstipet kilometer dugi liniji savezni Se 
regi predrli su ruskoga fronta Od Chmiela 
na sever nas 17 ti vojni sbor pet put je 
idei na Sturmu doklam je vu ruske pozi- 
cije mogel vdrti i ruske Sáncé zavzeli. Как 
je veéer nastal, nernSke Cete doSle su do 
Piaski BiSkupice fronta i odonut na ishod 
zavzeli su 2e!jeznicu. BSkupec med Lubli- 
nom i Cholmu stoji i na ovi liniji na naj 
glavneSi kolodvor je. S'avni Seregi na hil 
jada rusov au op»*t znrobili i vno2ma Stukov 
i maSin-puSkih, Ukodjer i rnunicije zado 
bili. Как veliki plien imamo, to se joS 
nezna

Med Vieprz i Bug vodami, od Krasz 
noszta nekoji kilometer na ishod pruski 
gardisli blizu Cholrna su doSli, druge nemS 
ke cete pri Vojszluvici su vdrle vu ruske 
pozicije i pretirale su ruse dalje na sever 
Как se vidi, nemSki Seregi jednako idejű sa 
ivangorod-cholmi 2eljeznicom, lépő napre- 
dujeju i jeden jedini dán su 1500 kvadrat 
kilometrov zpmlje iz neprijateljskih ruk vun 
strgale. Pri BiSkupci na célim frontu, как 
jedna velika zegiozda .su savezni Serege 
zapilili se vu ruski front
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Med VarSovom i Ivangorodom prék 
Vieztule poéné se tak rekué tretja polovica 
slavnoga napreduvanja. Ovdi pák Woyrsch 
generala Sereg joS juliuSa dvajsti osmoga 
je na viSe mesti prék Wisztula vode doSel. 
Ovdi su takodjer vnogo rusov zarobiti i opet 
nekoje Stuke i maSin-puSke su od rusov 
odzeli. Ovdi su presekli savezni Seregi 2el- 
jeznicu, koja med Lublinom i VarSovom 
vozi. Najmre pák su se naSi pionéri ovdi 
skazali, kad su Seregi prék Visztula vode 
isii. Pionére su slu2beno pohvalili.

Rusi da Lublina obraniju, ua ovu li
niju su apravili naj bolSe regimente i célo 
rezervo. Dakle stém nam je vekSa dika, da 
smo moguéni bili Sirom rezbiti naj moéne- 
Sega ruskoga Serega i Lublina zavzeti, ко- 
jega su rusi s velikom silóm i moéjom 
branili.

Po ovi slavni bitki, ruski sabor su экир 
pozvali, da se razgovaraju, как bi mogli i 
vu kakvo íme s nami mir napraviti. Razmi 
se to, jerbo vu VarSovu véé éujeju straho- 
vitne nemSke Stuke, koji se véé od VarSove 
na dvanajst kilometrov dalko glasiju. Ruski 
Sereg, koj vise milljun ljudstva broji, tak 
divjo se vleée nazat, da lehko ga katastrofa 
postigne. Jedno je sam segurno : francuzi i 
englezi nagovarjaju ruse, da VarSovu i Ivan- 
goroda naj ostaviju i naj se do Breszt-Li- 
tovszka nazat potegneju.

Londonske i pariske novine piseju, da 
rusi pred odluénom bitkum stojiju. ako se 
véé óva odluéna bitka né pripetila. Svi nep- 
rijatelji jednako glasiju, da VarSova za krat- 
ko vréme propala bude. Nekoje novine 
opet tak piSeju, da rusi su véé prestupili к 
tomu, da Var9ovu ostaviju i sve pozicije 
ostaviju, kője jo9 der2iju kre Visztula vode.

NemSki plan je izvereten hil, veliju 
neprijalelji. Na takvo formu je bil naprav- 
leni, как japanski kad su ruse pri Mukdeno 
obkolili i céloga ruskoga Serega Sirom rez- 
bili. Samo, da pri Mukdenu niti jedna tretja 
stran je né bila, как j*» sad okolo VarSove 
i okolice Ivangoroda. Francuzi piSeju, da to 
je takov manőver bil, kakvoga je joS svét 
né videl.

Ív AJ JE NOVOGA?

JPesmn tugujaPe ni ajké od svoje 
pokojne к Per ke EUzabete.

Spisala jesina nesaboravna tugujuéa máj ka: 

Mur&szerdahely. L evacaica Mária.

—  S elíju  se ru s i íz  V a rio v e . Rus
ko soldaéko zapovedniétvo odredilo je, da 
sve fabrike iz VarSove vun se moraju seliti, 
da nedojdeju nemcom vu ruke. Fabrike se 
véé seliju vu odsnutraSnje varaSe. Takodjer 
odredjeno je, da svega 2itka, séno i t. d. 
okolo VarSove dalje vu orsag moraju svi 
zvoziti. Kozákom je zapovedano, gde 2itka, 
slamo ili séno najdeju vu kupi, odmah naj 
vu2geju. Sela okolo VarSove poruSiju i po2- 
geju, ljudstvo pák dalje vu orsag tireju.

Rusi su véé pripravni na to, da Var
Sova prepadne.

—  V ilm a kra ljica  bude  p o sre d n ik  
m ira. Íz Hága varasa Rezidenzbote novine 
piseju, da Vilma hollandska kraljica bude 
posrednik mira. Vilma poéeka, dokiam od
luéna bitka mine vu Rusiji i onda odmah 
poéné svoj posel, da mira napravi med 
neprijatelji.

Как se éuje, rimotec papa takodjer 
je opet po prosil sve dr2ave kője vu oguju 
stojiju, da naj jedenput se pomiriju i naj 
neprelévaju vise tulikSne krvi.

— Zakaj su mirni srbi.Srbske novine 
nikaj ne tajiju od toga, kaj se sve vu Ru
siji dogadja i prepoznaju, da rusi straho- 
vitno su b ti bili. S!ém se hsiju, da ako i 
za vezda rusi sprazniju fe9tunge. póz mi tak 

! budo s nami i s nemei napravili, как эй 
pred sto leírni s Napoleonum.

—  V arsova  je  p ro p a la . Sestoga au- 
gustuSa, tojest vpetek vjutro rano doSla je 

|s!u2bena prijava, du L’pót bajerskoga her
cege Sereg predral je pred VarSovum sto- 
jeée tvrdovine i okolo poldana su bajerski 
ISeregi ulazili vu VarSovu.

Kratka. ali vesela prijava je to Dakle 
VarSova najvekSi ruski lestung je propal. 
Так fletno, как lani Lütich, Namur i Ant
werpen. VarSova! Kuliko krvi je preteklo, 
doklam su savezni Seregi do tvojih sténah 
doSli ! Rus preléva joS na éebre krv, ali 
óva krv nam mir bude donesla.

Hindenburg i Frigyes nadherceg sa 
svojemi vodji su postigli to, kaj smo véé 
tak teSko éekali. Kad je Below pruski ge
neral Sirom rezbil petoga ruskoga Serega i 
VarSovu od juga tijam do Visztula vode 
obkolil, rusi su presiljeni bili iz VarSove 
vekSo stran soldaéije vun poteéti, da pre 
Bug vodi nernce zastaviiu. drugaé odzaja bi 
doSli bili do VarSove. Nemei su ov Sereg 
sbili i trideset kilometrov su blizu VarSove 
doSli. Kad su rusi na Gora Kalvaria liniji 
opet bitku sgub li. nemei su petnajst kilo
metrov blizu festunga doSli i odmah su ga 
poCeli strélati.

Od Radoma Woyrsch general se preb- 
Ii2aval s magjarskami regimenti proti Ivan- 
gorodu i pretékel je puta med VarSavum 
i Ivangorodom. Galiwitz pri Narev i Bug
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vodi je. atal svojim áeregom. Med tom toga
Mackensen s glavnim ruskim áeregom se 
je ziäet, koj je sdvejeno branil proti Breszt- 
Litowáku puta, jerbo ako rusi ov put sgu- 
biju, sgubili bi bili sve festunge i cöli ruski 
glavni Sereg.

Sad je Irmauov ruski general cölo re* 
zervo skup pobral i s velikom moCjom i 
silóm se navalil na József Ferdinanda Se
reg Pred velikom ruskom moCjom naSi su 
se spamelno od koraCa, do koraCa nazat 
vlekli i tak dugo su ruse zader2ali, doklam 
su susedni Seregi napré vdrli i stém su 
oslobodili nadhercega Serega. Po ovi bitki 
nam je Lublin vu ruke doSel. Takodjer i 
Mackensen velike bitke je imel, doklam je 
do Cbolm i Lublin 2eljeznice doSel.

Pri gornji Bug vodi pak je Böhm Er- 
molli s magjarskami regimenti prök vode 
pretiral ruse. Lisingen nemSki general pri 
Zlota Lippa zvanom mesto se svojim Sere- 
gom zakopal i néje pustil ruse nikam. 
Ptlancer Baltin pak pri Bukovini je stal, gde 
su jedno nőé lak hitro se rusi navalili na 
naSe jarke, da su je об mogli naSi zasta- 
viti. Strahovitna borba je bila vu jarkih. 
Takva kmica je onu noC bila, da je jeden 
drugoga пб póznál i Cekati su morali do 
jutra, doklam se rezdenilu. Sad su magjars- 
ki i horvatski honvédi stakvom silóm se 
hitili na ruse, da su divjo morali pobeCti. 
Neprijatelja su nazat pretirali vu Bessara- 
biu. Ovdi se pripetilo, da su jedenajst hu- 
sarov Cetirinajst danov пб stupili doli iz 
konja, husarov ezredes pak je takodjer 
tuliko danov пб jedno minulo spaval.

Kad je i ovdi pogibelj prestala, Lipöt 
bajerski herceg zapoved je dobil, da se naj 
navali na VarSovu. Так se je juris VarSove 
zapoCel, koja je za par danov propala.

Vidi se, da svaki je svoju du2nost 
marljivo svrSil i зато tak je moguCe bilo 
tak fletno najvekSi ruski festung zadobiti, 
za kojega su i sami rusi znali, как Ivan- 
gorod prepadne, prepadne i VarSova, jerbo 
du2e vremena nemore se der2ati.

Kaj bude sad, to naprő n6je znati. Rusi 
joS nezmemo ljudstva i velike Serege imaju. 
Odmah se joS nebudo predali i joS ve
like bitke budu vu Ruskim, doklam mir 
nastane.

Takodjer niti to neznamo joS za vez- 
da, kuliko rusov su vlovili i kakvo blagu 
su rusi vu VarSovi ostavili i sgubili. To 
opet za par tijednov se bude toCno znalo. 
Slava i dika naSim i saveznim áeregom, 
koji su tak hrabro i viteftki vojuvali za 
glavni varas Rusko Polske.

— Pustolovina vu Mitau. Mitau 
rusko morsko postajaliSCe su nemei za do- 
bili. Sad pétervarske novine piSeju, как 2a- 
losten polo2aj je bil, kad su nemei vu va
ras ulazili. VaraS je Cisto prazen bil, jerbo 
stanovniki svi su pobegli. Redarstvo je od- 
redilo, de peki vu varaSu moraju ostati, da 
za soldaCiju kruh peCeju. Predi как su rusi 
ostavili varaSa, zapovedniCtvo odredilo je, 
da sve na polju, po senokoSah i po vrtih 
vuniStiju. Rusi svojemi varaSi ravno tak 
d6laju, кик s neprijateljski.

—  B ologna je  jeden veliki sp ita l. 
Veliki varaS je vu Talijanskim Bologna. 
Sad piSeju vu kakovim polo2aju je Bologna 
VaraS je Cisto inrtev. Na kolodvoru cöli redi 
koCijih stoji. Ali niti to nője dosta, da pie 
z6rce iz kolodvora vu varaS zvoziju. Ple- 
zSrci su jako trudni i preplaSeni. Jednogai 
generala su dopeljali. Nogu mu je spolral

grauetlin. Nikorau üikaj na pitanje ue odgo
vorj, obnorel je. Bologna je jeden veliki 
Spital, tuliko rajemkov i bete2nikov je vu 
varaSu, da je veC neznaju kam spraviti.

. —  B ejziju  rusi i vu K a u k a zu iu .
Rusom niti vu KaukazuSu nejde dobro. Kak 
iz Erzeruma piSeju turCini su od varaSa pa 
stoosedemde3et kilometrev pri Karakilisi tak 
sbili ruse, da prök jezero mrtvih i do dv6 
jezero plezércov su ostavili na bojnom polju. 
Rusi bez svakoga reda su nazat vu rusko 
zemlju pobegli. TurCinske Cete je proganjaju.

—- S m rt Körner ezredeSa. Jako 
keyvave su zadnje bitke bile na talijanski 
granici. S bajonettom i s puSkinim tuSom 
su isii jedni na druge. Na bojnom polju je 
opet nazoCen bil Viktor Emanuel i Cadorna 
vodja,

Na hiljada i hiljada mrtvih je le2alo 
med kojemi je i Antonio Cantore general 
bil. Zalostno, da i mi smo boleCi sgubiCek 
imeli. Naj 2alostneSi sgubiCek pak nam 
Körmer ezredeSa smrt, koj je jeden naj 
izverstneSi zapovednik bil na talijanskim boj
nom polju. VeC je vu miru skazal, kakov 
vodja bude vu bojnim vremenu, kad je s 
petemi Stukl prök Gross-Glockner najviSe- 
Sega brega spazil. Granetlin ravno onda 
ga je trotil, kad je vu automobil se Stel 
sesti. Cudnovato je, da poleg njega sedeCega 
oficira nöje nikaj dopalo, niti najmenje ple- 
zörani пб je bil. Körner ezredeSa kralj po 
smrti s velikom vite2kom medalijom je 
nagradil, koju sad njegvi b!i2nji dobiju.

—  VarSovu b o m b a rd ira ju . rusi. 
Rusom je jako 2al, da su VarSovu izgubili 
i barem sad bi radi joS nekakov kvar пар 
raviti vu varaSu. PoCeli su vu varaS bombe 
spuSCati, da podereju negdaSnju krasnu 
kraljsku palaCu. Razmi se, da vu tak véli- 
kim varaSu, как je VarSova, rusi nemoreju 
nikakov kvar napravili med nemSkami Ce- 
tami S töm barem poka2eju rusi, da nö su 
za to spraznili i ostavili VarSovu, da ju ob- 
raniju od nemSkih granetlinov, neg su veC 
nö imali vremena, da sve onu vuniStiju, 
kaj su Steli.

—  K övess general je zad o b il 
Ivan g o rod a . Ivangorod je nam vu rukaj. 
Zamemtoga varaSa Kövess Hermann nagy- 
szebenskoga vojnoga sbora zapovednik je 
I zadobil. On je bil, koj je decembra meseca 
Pietrokva zadobil, potlam pak je паргб vdrl 
i pre Pilici se je zakopal i cölo zimu se je 
tarn proti rusom branil i bravurno dr2al 
Njegvi soldati, koje on vodi jako ga radi 
imaju, sve mu za 2elju napraviju.

—  Kak su pobegli iz  VarSove ? 
Iz VarSove javiju, da predi nekoji dan, как 
su nemei vu varaS ulazili, soIdaCko zapo- 
vednietvo sprazuilo je sve magazine i kaj 
je samo bilo moCi, sve su ргбк Bug vode 
spravili. Takodjer odreddi su, da svim onim, 
koji su joS vu varaSu oslali odnjih rekvi- 
röraju konje, kola i druge stvari. Lubomirsz- 
ky herceg odluCil je, da vu VarSovi oslane 
Svi politikusi su vu Kiew odidli predi, как 
bi nemei vu varaS bili ulazili.

—  B rest-L itovszka  ta k od je r s p ra z - 
n iju  rus i. Rusko zapovedniCtvo odredilo 
je, da i Breszt Litovszk liniju sprazniju. 
Breszt-Litovsk je vu Rusko Polskim jeden 
naj jakSi festung. Sad ga za to sprazniju, 
jerbo Mackensen nemSki general tak vodi 
svojega Serega, da za hrbet dojde rusom i 
stém pretrgne puta rusom, koji na ov ná
cin nebi mogli dalje vu Rusko se vleCti.

Ял taboraka poéta goiovi Amf 
vertiаA aoplaom, takodjer i TABORS* 
KE КАНТЕ se dobija kod Fisekei 
Fűt dp (Strauss Sándor) knjiánriet 
Cions г kavert— 2 Hit. —  tabors Ал 
kurta — 1 tili._

Рёает mladik regrntov.

Leto se nam pise jezero devetsto 
Jezero devetsto i petnajsto leto*

Stopram sam si junak v devetnajstom letu, 
Vec hudem odisel po áirokim svétu.

Pp sirokim svétu, как émela za eve tom, 
Cmelica za cvétom, a ja za sablicom.

Puskica, sablica to se meni sika,
/S kim bum sekel srbu, rusa i taljana.

Ja sam junak mladi, как vu vrtu ruza,
Elise nebojim rusa, niti pako Srba.

Sam nam Bog pomori vu nasi teikoci, 
Taljana i rusa zelimo zatuci.

Srbija nemilu sve mu tomu kriva,
Koja nam mladoga kraljica vubila.

Vezda se pak tuzen japeku spricavlem,
S kojim svojmu sreu velku zalost davlem.

Japek moj ljubleni odprostite meni,
Kaj sam vas rezsrdil nezamerite mi.

S Bogom japek dragi, Bog vas najpozdravih 
Da ja  dimo dojdem, vas bum sinek pravi,

Mamika ljublena, hodte i vi к meni,
Rad bi ram zahvalil\ как klinéec érleni.

Platiti vam nemrem, naj v am Bog pom ore, 
Dobro zdravje, srecu i ober vas dene.

Naj vas blagoslovi Bog na vasem do mu,
A mene sirmaka vu soldackim stanu.

Vi ste tűzni s menőm vnogo preterpeli,
Dok me jeste gori ova к odhranili.

Bog vam lépő plati na vasi dóbroti\
Kaj ste preterpili te devetnajst leti,

S Bogom mi ostante mamika ljublena,
Ki ste mojim tuznim sre'u zasadjena.

Vezda se pak s pricam dragoj grlicici,
Koju sam si zebrái vu ti mladi leti.

Ali sad bu dosla ona tuzna vura,
Koja nase sree rezstaviti mora.

Nego nikaj za to, Bog j e  tak stel meti,
Grlie ica dr aga mora mo trpeti.

Sam mi verna buai te tri letih dana,
Onda budes moj a grlica zebrana.

Sada te skusujem z obedvejih strani, 
Grliéica draga s Bogom mi ostani!

ldi golub dragi vu to ime Boga,
Naj ti bu na pomoc Jézus i Marija!

Naj zabiti picék Boga se moliti 
I  Majku Mariju za pomoc prositi.

A sad pak se s priéam pajdasekom milim, 
Ki su mi do sada navek verni bill.

S Bogom mi ostante susedi ljubleni,
Ci sam se zameril, odprostite meni.

Sad se je genula ta érna masina,
S Bogom mi ostani moj a domovina f

S Bogom mi ostante éitatelji mili,
Koji bute ovu moj и pésem steli.

Drávaszentiván. V arga M a o  a 1
H orvA t F é r  спел»



NaSe Cete opet su svoje pozicije za- Med VarSovom i Ivangorodom prék R*vno n* Petrovo 
derzale i opet su se navéili talijanl, как Visztule poéné se tak reknC tretja polovica ° Naplati vám Bőiв
treba magjarske honvédé i gardiste poéta- slavnoga napreduvanja. Ovdi pák Woyrsch Fomoé prvu SKq/Bt sve vaie vám trudet
▼ati. Talijanski Sereg denes ravno tam stoji, generala Sereg jós juliuSa dvajsti osmoga
gde je i pred tremi meaeci stal, niti jeden je na vise mesti prék Wisztula vode doSel. Odíá/a sí óerka k»j jeste sí na pja
koraCaj néje napré doSel. Dobro je rekel Ovdi su takodjer vnogo rusov zarobili i opet Vu iiroko p° Vnogo P°troSiI° 
Boroevics general, jeden пав izversten vodja: nekoje Stuke i masin-puéke su od rusov Z .l  f f » f  j ’jL

—  Deset tijednov smu vu ognju s odzeii. Ovdi su presekli savezni Seregi Zel-
talijani, ali do zadnjega tak budemo sder- jeznicu, koja med Lublinom i VarSovom Poko>
fali, как smo i od poéetka. vozi. Najmre pák su se naSi pionéri ovdi

Drugi dán jeden talijanski aeroplan je skazali, kad su Seregi prék Visztula vode svetn na sve véke >
doletel, da poiSée gde i как stojiju naSe isii. Pionére su sluZbeno pohvalili. Amen.
fiele N . jednim bregu skritoga Stuka smo Rusi da Lublin, obraniju, ua ovu ti- SpltuUj . llnt taí4jait
unali í ov je tak dobro strélal na aerop- niju su spravili naj bolSe regimenté i célo
lan, da ga je na tretjiput trotil. Aeroplan rezervo. Dakle stém nam je vekSa dika, da Mur&szerdahely. L e v a c s i c s  M é r i» .
je doli opal i dva talijanski zrakoplivci smo moguéni bili Sírom rezbiti naj moCne-  ̂ "
rortvi su ostali na lice mesla. Sega ruskoga Serega i Lublina zavzeti, ко- —  Selíju  s e  rusí íz  VarSove. Rus-

Talijani i potlam su probali joS vise- jega su rusi s velikom silóm i moéjom ко soldaéko zapovedniétvo odredilo je, da 
put prék vode dojti, ali veC su né tak si- branili. sve fabrike iz VarSove vun se moraju seliti,
üli, как od kraja. Razmi se, da mi odmah Po ovi slavni bitki, ruski sabor su skup da nedojdeju nemcom vu ruke. Fabrike se 
arou tam bili, gde su talijani prék Steli dojti. pozvalí, da se razgovaraju, как bi mogli i veC seliju vu odsnutraSnje varaSe. Takodjer 
Mi smo hvala Bogu vu tak dobrih pozici- vu kakvo im e9 nami nr.ir napraviti. Razmi odredjeno je, da svega Sitka, séno i t. d.
jah, da neprijatelj nigdar nebude mogel nas se to, jerbo vu VarSovu véé Cujeju straho* okolo VarSove dalje vu orsag moraju svi 
odonut pretirati, pak makar joS stoput tu- vitne nemSke Stuke, koji se veC od VarSove zvoziti. Kozákom je zapovedano, gde Sitka, 
liko ljudstva bude na to alduval, как je na dvanajst kilometrov dalko glasiju. Ruski slamo ili séno najdeju vu kupi, odmah naj
do vezda. _________  Sereg, koj vise milljun ljudstva broji, tak vuSgeju. Sela okolo VarSove poruSiju i poZ-

K o h  o r i i l qvili  r n  T n b lin  divjo 9e v,eCe nazat> da ,ehko 8a katastrofa geju, ljudstvo pak dalje vu orsag tiraju. 
n.dK  8ШО UidZiii vu  iJUUilD. postigne. Jedno je earn segurno : francuzi i Rusi su veC pripravni na to, da Var-

AugustuSa prvoga doSel je telegram, englezi nagovarjaju ruse, da VarSovu i Ivan- 9ova prepadne. 
da naSi i nemSki Seregi zadobili su Lublioa, goroda naj oetaviju i naj se do Breszt-Li- — Vilm a kraljica  bu d e  p osred n ik  
jeden naj lepSi i naj vredneSi ruski varas tovszka nazat potegneju. mira. Iz Hága varasa Rezidenzbote novine
Mackensen geherala Sereg med Visztula i Londonske i pariske novine piseju, da piSeju, da Vilma hollandska kral|ica bude 
Bug vodami predral je rusko liniju i stém rusi pred odluénom bitkum stojiju, ako эе posrednik mira. Vilma poCeka, doklam od- 
je neprijatelj na célim frontu poCel spraz- veC ova odluCna bitka né pripetila. Svi nép- luCna bitka mine vu Rusiji i onda odmah 
niti pozicije i poCel je céli ruski Sereg na- rijatelji jednako glasiju, da VarSova za krat- poCne svoj posel, da mira napravi med 
zat retirérati, razmi se da po ruski navadi, ко vréme propala bude. Nekoje novine neprijatelji.
kaj je bilo mod vuinStiti, hiZe, z.tka i t. d. opet tak piSeju, da rusi su veC prestupili к Kak se Cuje, rimotec papa takodjer 
sve je vuniStil, sve je vu jednim plainnu tomu, da VarSovu ostaviju i sve pozicije je opet po proeil 9ve drZave koje vu ognju 
bilo i samo onda je ostavil varaSa. ostaviju, kője joS derZiju kre Visztula vode. stojiju, da naj jedenput se pomiriju i naj

Pri Kovali na deset kilometrov dugi NemSki plan je izversten bil, veliju neprelévaju vise tulikSne krvi. 
üniji naS Sereg je vdrl med ruske Sance 1 neprijatelji. Na takvo formu je bil naprav- — Zakaj su  mirni srbi.Srbske novine 
ruse su odonut na sever pretirati. Potlam leni, как japanski kad su ruse pri Mukdeno mkaj ne tajiju od toga, kaj se sve vu Ru- 
je javil Höfer, da prvoga kad su vu Lub obkolili i céloga ruskog* Serega Sirom réz- siji dogadja i prepoznaju, da rusi straho- 
ünu poldan odzvonili, naSi kojeniki ulazili bili. Samo, da pri Mukdenu niti jedna Iretja vitno su biti bili. Slém se tiSiju, da ako i 
su vu Lublin. stran je né bila, как je sad okolo VarSove z» vezda rusi 9prazniju feslunge. póz mi tak

Lublin eedemdeset jezer stanovnika i okolice Ivangoroda. Francuzi piSeju, dato budo s nami i s nemei napravili, как su 
ima, naj vaZneSi trgovaCki varas, jerbo ovdi je lakov manőver bil, kakvoga je joS svét pred sto letmi s Napoleonum. 
se sve Zeljeznice zideju. Lublin pri Bystrica né videl. —  V arsova je  p rop a la . Öestoga au-vodi leZi, poleg ivangorod-cholmi Zeljeznice. ------------ gustuSa, tojest vpetek vjutro rano doSla je
Odovut vodiju Zeljeznice vu VarSovu i profi К  \ J  J E  N O V O G A ^  sluZbena prijava, da L;pót bajerskoga her-
Szentpélervaru. Od öve Zeljeznice na ishod * * cega Sereg predral je pred VarSovum sto
od Krasznosztffva, do Chnielig veC как na jeée tvrdovine i okolo poldana su bajerski
dvajstipet kilometer dugi liniji savezni Se- P e s m a  t a g u ja é e  m a jb e  o d  s v o j e  seregi ulazili vu VarSovu.
regi predrli su ruskoga íronta Od Chmiela p o k o j n e  ke e r b e  E i i z a h e t e . Kratka, ali vesela prijava je lo Dakle
Da sever nas 17 ti vojni sbor pet put je VarSova najveksi ruski festung je propal.
iéel na Sturmu doklam je vu ruske pozi- ** PetroJ°. Pokriia je  tehe Так fletno kak |ani Lülich Namur i Ant-
cije mogel vdrti i ruske Sance zavzeti. Как i “  m ojZaaZ °‘ WprPen VarSova! Kuliko krvi je preteklo, 
je veéer nastal, nernéke Cete doSle su do sve veseije dato. Zeiena trav/са. doklam su savezni Seregi do tvojih sténah
Piaski BiSkupice íronta i odonut na iehod doSli! Rus preléva joS na Cebre krv, ali
«avzeli SU Zeljeznicu. В Skupec med Lubli- D* sem sí kterkicu Brünner iW o lf Béla ova krv nam mir bude done8ja
nőm 1 Cholmu stoji i na ovi liniji na naj к ф  sem v*arcú Tak"pr°vi°denek Hindenburg i Frigyes nadherceg sa
glavneSi kolodvor je. S(avni Seregi na hil NajviSe jjubiia. Na pomoé joj ып. svojemi vodji su postigli to, kaj э т о  veC
jada rusov su opi't zarobili i vnoZma Stukov tak teSko Cekali. Kad je Below pruski ge-
imasm-puskih takodjer i muoicije zado^ ^ 7 ? UZ 2 ‘?< I Z Z Z j e s J l ' T  " eral äiromJ rezbil Pet0« a rU9ko88 Sere«a 1
bili. Как Л eliki plien imamo, to se joS Da sí ti kóerkicu i  éerkici moji VarSovu od juga t«jam do Visztula vode
neana- Moju vurnori/a Nikaj ne basnila. obkolil, rU9Í SU presiljeni bili ÍZ VarSOVe

Med Vieprz i Bug vodami, od Krasz vekSo stran soldaCije vun poteCti, da pre
noszta nekoji kilometer na ishod pruski pohodm * ^oma^nísfbiii* Bug vodl nPrnce zastaviiu. drugaC odzaja bi
gardieti blizu Choim* su doSli, druge nemS z * L  v j.uro r*no к*, ыегЫс, moju doSli bili do VarSove. Nemei su ov Sereg
ke Cete pn Vojszlavici su vdrle vu ruske Dimo odpravijau. вш pohodm. sbili i trideset kilometrov su blizu VarSove
pozicije i pretirale su ruse dalje na sever. - doSli. Kad su rusi ua Gora Kalvaria liniji
Kak se vidi, nemSki Seregi jednako idejű sa e l Z  L  Zdl*Í Z Z Z h Z i u  opel bi,ku 9« ub lj- Г,РП’С1 811 Pináját kilo- 
ivangorod-cholmi Seljeznicom, lépő napre- T, , h ' nJS , m tipa j  vu ягси sv,,Jem metrov blizu festunga doSli i odmah su ga 
dojejo I jeden jedmi dán su 1500 kvadrat ovdi o,taviig pofeli strélati.
kilometrov zemlje iz neprijateljskíh ruk vun , J , Od Radoma Woyrsch general se preb-
atrgale. Pri BiSkupci na célim frontu как £ £ ”  ll2aval s. magjarskami regin.enti proli Ivan-
I .? vebka zpglozda .su savezni Serege ah v jutru rano i na putu tűién gorodu i présénél je puta med VarSavum
sapillll se VU ruski íront Trudno je zaspala. Glas jesu dobi/i, i Ivangorodom. GallWltZ pri NareV i Bug
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vodi ja. atal svojira áeregom. Med tom toga
Mackensen s glavnim ruskitn áeregom se 
je ziäel, koj je sdvejeno branil proti Breszt- 
Litowsku puta, jerbo ako ruai ov put sgu- 
biju, sgubili bi bili eve íestunge i céli ruski 
glavni áereg.

Sad je Irmanov ru9ki general célo re- 
servo skup pobral i s velikom moéjom i 
silóm se navalil na József Ferdinanda áe
reg. Pred velikom ruskom moéjom nádi au 
se spametno od koraőa, do koraéa nasat 
vlekli i tak dugó su ruse zader2ali, doklam 
su susedni áeregi napré vdrli i sfém su 
oslobodili nadhercega áerega. Po ovi bitki 
nam je Lublin vu ruke doáel. Takodjer i 
Mackensen velike bitke je imel, doklam je 
do Cbolm i Lublin 2eljeznice doáel.

Pri gornji Bug vodi pák je Böhm Er- 
molli s magjarskami regimenti prék vode 
pretiral ruee. Lisingen nemáki general pri 
Zlota Lippa zvanom mesto se svojim áere
gom zakopal i néje pustil ruse nikam. 
Pflancer Baltin рак pri Bukovini je stal, gde 
su jedno nőé tak hitro se rusi navalili na 
naáe jarke, da su je об mogli naái zasta- 
viti. Strahovitna borba je bila vu jarkih. 
Takva kmica je onu noC bila, da je jeden 
drugoga né póznál i éekati su morali do 
jutra, doklam se rezdenilu. Sad su magjars- 
ki i horvatski honvédi stakvom silóm se 
hitili na ruse, da su divjo morali pobeéti. 
Neprijatelja su nazat pretirali vu Bessara- 
biu. Óvdi se pripetilo, da su jedenajst hu- 
sarov éetirinajst danov né stupili dőli iz 
konja, husarov ezredeá pák je takodjer 
tuliko danov né jedno minuto spaval.

Kad je i ovdi pogibelj prestala, Lipót 
bajerski herceg zapoved je dobit, da se naj 
navali na Varáovu. Так se je juriá Varáove 
zapoéel, koja je za par danov propala.

Vidi se, da svaki je svoju duánost 
marljivo svráil i зато tak je moguée bilo 
tak íletno najvekái ruski festung zadobiti, 
za kojega su i sami rusi znali, как Ivan* 
gorod prepadne, prepadne i Varáova, jerbo 
du2e vremena nemore se êráati.

Kaj bude sad, to napré néje znati. Rusi 
joá nezmerno ljudstva i velike áerege imaju. 
Odmah se joá nebudo predali i joá ve
like bitke budu vu Ruskim, doklam mir 
naetane.

Takodjer niti to neznamo joá za vez- 
da, kuliko rusov su vlovili i kakvo blagu 
su rusi vu Varáovi ostavili i sgubili. To 
opet za par tijednov se bude toéno znalo. 
Slava i dika naáim i saveznim áeregom, 
koji su tak hrabro i viteáki vojuvali za 
glavni varaá Rusko Polske.

—  P usto lo v in a  vu  Mitau. Mitau 
rusko morsko poslajaliáée su nemei za do- 
bili. Sad pétervarske novine piáeju, как 2a- 
losten polo2aj je bil, kad su nemei vu va
raá ulazili. Varaá je éisto prazen bil, jerbo 
stanovniki svi su pobegli. Redarstvo je od- 
redilo, de peki vu varaáu moraju ostati, da 
za soldaéiju kruh peéeju. Predi как su ru9i 
ostavili varaáa, zapovedniétvo odredilo je, 
da sve na polju, po senokoáah i po vrtih 
vuniátiju. Rusi svojemi varaái ravno tak 
délaju, кик s neprijateljski.

—  Bologna je  jeden veliki ápital. 
Veliki varaá je vu Talijanskim Bologna. 
Sad piáeju vu kakovim po!o2aju je Bologna 
Varaá je éisto inrtev. Na kolodvoru céli redi 
koéijih stoji. Ali niti to néje dosta, da ple 
zérce iz kolodvora vu varaá zvoziju. Ple- 
zérci su jako trudni i preplaáeni. Jednoga 
generala su dopeljali. Nogu mu je spotral

granetlin. Niltomu nikaj na pitanje ne
vorj, obnorel je. Bologna je jeden veíjki 
ápital, tuliko rajenikov i bete2nikov je vu 
varaáu, da je véé neznaju kam spraviti.

- —  Bejáiju rus i i vu K a u k a zu iu . 
Rusom niti vu Kaukazuáu nejde dobro. Как 
iz Erzeruma piáeju turéini su od varaáa pa 
stoosedemdeaet kilometrcv pri Karakilisi tak 
sbili ruse, da prék jezero mrtvih i do dvé 
jesero plézércov su ostavili na bojnom polju. 
Rusi bez svakoga reda su nazat vu rusko 
zemlju pobegli. Turéinske éete je proganjaju.

—  S m rt Körner ezredeáa. Jako 
ke/vave su zadnje bitke bile na talijanski 
granici. S bajonettom i s puákinim tuáom 
su iáli jedni na druge. Na bojnom polju je 
opet nazoéen bil Viktor Emanuel i Cadorna 
vodja.

Na liiljada i hiljada mrtvih je leZalo 
med kojemi je i Antonio Cantore general 
bil. Zalostno, da i mi smo bólééi sgubiéek 
imeli. Naj Zalostneái sgubiéek pák nam 
Körmer ezredeáa smrt, koj je jeden naj 
izverstneái zapovednik bil na talijanskim boj
nom polju. Véé je vu miru skazal, kakov 
vodja bude vu bojnim vremenu, kad je s 
petemi átukl prék Gross-Glockner najviáe- 
áega brega spazil. Granetlin ravno onda 
ga je trotil, kad je vu automobil se átél 
sesti. Cudnovato je, da poleg njega sedeéega 
oficira néje nikaj dopalo, niti najmenje ple- 
zérani né je bil. Körner ezredeáa kralj po 
smrti s velikom viteákom medalijom je 
nagradil, koju sad njegvi bliZnji dobiju.

—  Varáovu  b o m b a rd ira ju . rusi. 
Rusom je jako 2al, da su Varáovu izgubili 
i barem sad bi radi joá nekakov kvar nap- 
raviti vu varaáu. Poéelisu vu varaá bombe 
spuáéati, da podereju negdaánju krasnu 
kraljsku palaéu. Razmi se, da vu tak véli- 
kim varaáu, как je Varáova, rusi nemoreju 
nikakov kvar napraviti med nemákami ée 
tárni S tém barem pokaZeju rusi, da né su 
za to spraznili i ostavili Varáovu, da ju ob- 
raniju od nemákih granetlinov, neg su véé

' né imali vremena, da sve onu vuniátiju, 
kaj su átéli.

—  Kövess general je  za d o b il 
j Ivan g o rod a . Ivangorod je nam vu rukaj. 
Zamemtoga varaáa Kövess Hermann nagy- 
szebenskoga vojnoga sbora zapovednik je 
zadobil. On je bil, koj je decembra meseca 
Pietrokva zadobil, potlam pák je napré vdrl 
i pre Pilici se je zakopal i célo zimu se je 
tam proti rusom branil i bravurno drZal. 
Njegvi soldati, kője on vodi jako ga radi 
imaju, sve mu za Zelju napraviju.

—  Как su  pobegli iz Varáove ? 
Iz Varáove javiju, da predi nekoji dán, как 
su nemei vu varaá ulazili, soldaéko zapo- 
vednictvo sprazuilo je sve magazine i kaj 
je зато bilo moéi, sve su prék Bug vode 
spravili. Takodjer odredili su, da svim onim, 
koji su joá vu varaáu oslali odnjih rekvi- 
réraja konje, kola i druge stvari. Lubomirsz- 
ky herceg odluéil je, da vu Varáovi ostane 
Svi politikuái su vu Kiew odiáli predi, как 
bi nemei vu varaá bili ulazili.

—  B rest-L ítovszka  tak od jer s p ra z - 
n iju  ru s i. Rusko zapovedniétvo odredilo 
je, da i Breszt Litovszk liniju sprazniju. 
Breszt Lilovsk je vu Rusko Polskim jeden 
naj jakái festung. Sad ga za to sprazniju, 
jerbo Mackensen nemáki general tak vodi 
svojega áerega, da za hrbet dojde rusom i 
stém pretrgne puta rusom, koji na ov na- 
éin nebi mogli dalje vu Rusko se vleéti.

Mm ймЬогвки poitu gotovl km- 
ver Ham nupiaom, takodjer 7 TÁBORU
KÉ BAUTE  s e  dobija kod fiackoi 
Fálőp (S trau аж Sándor) kmjíümriet 
Cimum 9 keveri—2 MI. —  iaborakm 
kmrim — t MI.

. ' \ ' • § \ 
Péaem mlmdlb regruiov.

Leto se nam piáé jezero devetető 
Jezero devetsto i petnajsto leto:

Stopram sam si junak v devetnajstom letat 
Véé bndem odisel po sirokim svétu.

Po sirokim svétu, как érne la za cvétom, 
Cmelica za cvétom, a ja za sablicom.

Puskica, sablica to se meni sika,
S kim bum sekel srba, rusa i taljana.

Ja sam jónak mladi, как vn vrtn ruza,
Elise nebojim rusa, niti pako Srba.

Sam nam Bog pomori vu nasi tezkoci,
1 álján a i ruca zelimo zatuci.

Srbjja nemila svemu tóm и kriva,
Koja nam mladoga kraljica vubila.

Vezda se pák tu zen japeku spricavlem,
S kojim svojmu sreu velku zalost davlem.

Japek moj ljubleni odprostite meni,
Kaj sam vas rezsrdil nezamerite mi.

S Bogom japek dragi, Bog vas naj pozdravit 
Da ja  dimo dojdem, vas bum sínek рта vi,

Mamika ljublena, hodte i vi к meni,
Rád bi vám zahvalil\ как klinőec érleni.

Platiti vám nemrem, naj vám Bog pomore, 
Dobro zdravje, srecu i ober vas dene.

Naj vas blagoslovi Bog na vasem domu,
A mene sirmaka vn soldackim stanu.

Vi ste tűzni s menőm vnogo prcterpeli,
Dók me jeste gori о vak odhranili.

Bog vám lépő plati na vasi döbroti\
Kaj ste preterpili te devetnajst leti,

S Bogom mi ostante mami ka ljublena,
Ki ste mojim tűznim src'u zasadjena.

Vezda se pák s pricam dragoj grlicici,
Koju sam si zebrái vu ti mladi leti.

Ali sad bu dosia ona tuzna vura,
Koja na se srce rezstaviti mór a.

Nego nikaj za to, Bog je  tak stel meti, 
Grüéica draga moramo trpeti.

Sam mi ver na buai te tri letih dana,
Onda budes moj a grlica zebrana.

Sada te skusujem z obedvejih strani, 
Grliéica draga s Bogom mi ostani!

ldi golub dragi vu to íme Boga,
Naj ti bu na pomoc Jézus i Marija!

Naj zabiti picék Boga se móliti 
I  Majku Маг/ju za pomoé prositi.

A sad pák se s pricam pajdasekom milim, 
Ki su mi do sada navek verni bili.

S Bogom mi ostante susedi ljubleni,
Ci sam se zameríl, odprostite meni.

Sad se je gen и la ta érna masina,
S Bogom mi ostani moj a domovina f

S Bogom mi ostante éitatelji mili,
Koji bute ovu moj и pésem steli.

Drávaszentiván. Уягдм *Iános I 
Morvát FerencM.
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B ú z a ...........PSenica.....................35-—
R o z s ..............H rá ........................22 —
Árpa . . .....Jeőmen.....................26-—
Z a b ................ Z o b ........................26-—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29*—
Fehér bab uj . . Grah beli........ 36*—
Sárga bab . . . .  Grah áuti.........35 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 34 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50*—
Lenmag...........L e n ........................55*—
Tökmag........KoSéice.....................54 —
Bükköny...Grahorka................... 30*—
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Ima takaj trgovinu If A DÍJ A I tanuló felvetítik
od najbolse vrsti v H F l i f t i

Koji treba zazidanje, moze ga
dobiti u svako dóba doma pri ~  -
njemu uz najfalesu cénu. Koji otfaUÖZ banaor
treba céli vagon dobi vapno könyv és papírkeree-
cistofal. Trzi cépanoga suha kedésében, könyvköté-
bukóvá drva ilapora na vagu. Csáktornyán

D v i l i i n  összes M i i
M a ,  Szerbia, Oroszország, francziaország,

löiország ás Olaszország) l ö m  kiadásban
* ás nagyságban kaphatói!: ♦

♦

Fisebe! f i | i  (Stransz Sándor)
könyv- és papirkereskedÉsében, Csáktornyán

Inltrorto-TM 14. SZÍ

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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